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Vážení spoluobčané,
dílem jakéhosi řízení, jsme byli
jako lidské společenství odkloněni ze zaběhlých schémat našich životů, do náročné odbočky,
kdy musíme každý den a každý z
nás usilovat o udržení své identity, zdraví a mnozí musí bojovat i
o život. Z médií jsme den co den,
z hodiny na hodinu zahlcováni
informacemi o postupu nákazy, o
opatřeních a pravděpodobných
důsledcích. Odborníci naznačují,
že nejsme ještě ani v polovině a
naše úsilí nebude v řádu týdnů,
ale měsíců. Je nesmírně důležité, jak se projevuje síla národa,
solidarita, soudržnost, ale i humor! Ženy oprášily šicí stroje a
šijí roušky, bez výzvy je přinášejí
a nabízejí pomoc potřebným. Vietnamští spoluobčané poskytují látky a tkalouny k šití roušek
zdarma. Velká zátěž leží na rodičích s dětmi, kteří se musí učit na
dálku i na učitelích, kteří učivo
připravují. Těžké to mají zaměstnanci, musí pracovat s rouškami
a u těch, jejichž provozovny jsou
uzavřeny přicházejí existenční
obavy. Do složité situaci se dostali podnikatelé, provozovatelé restaurací a prodejen. Je moc
dobře, že vláda předkládá první
náznaky pomoci.
Zní to opakovaně, ale chci to
také napsat. Děkuji všem zdravotníkům, hasičům, policistům a
stejně tak prodavačkám, řemeslníkům, zaměstnancům klíčových

odvětví, ale i umělcům, pracovníkům médií, důchodcům za trpělivost, vlastně Vám všem.
Moudří a zkušení lidé již tu myšlenku vyslovili:
„Zvládneme to a vyjdeme silnější a odolnější, lépe pochopíme
důležitost soudržnosti, nezištné
pomoci a vzájemného respektu.“ A bude úžasné, že se budeme
moci uvolněně zasmát.
Na závěr výzva: v případě potřeby pomoci se obraťte na nás,
pracovníky města, jsme tu pro
Vás! kontakty: starostka tel. 606
601 217, 388 331 218, technické
služby 388 331 480, matrika 388
331 101
Ludmila Pánková
starostka Husince
FOTO Z AKCE:

AKTUALITA

Už v tomto vydání zpravodaje
jsme vám chtěli prozradit kompletní program Husfestu a Husových oslav, na kterém jsme
dělali od minulého roku. Bohužel člověk míní, ale osud mění, a
tak po těžkých úvahách a hlavně
nastálé situaci, jsem se rozhodli, že letošní Husfest zrušíme.
Většinu kapel nasmlouváme na
rok příští. Doufáme, že alespoň
nějak budeme moci oslavit 5.
a 6. července. Podobu a rozsah
Husových oslav jsme schopni
přizpůsobit aktuálnímu dění na
začátku července, což u festivalu
možné není. Ale o tom Vás určitě
budeme informovat. Věříme, že
naše rozhodnutí chápete a budeme se těšit na nejbližší kulturní
akci - už aby byla!
Vaše Kulturní komise

MĚSTSKÝ PLES se vyvedl. Děkujeme, že jste si ho užili. Všechny
fotky naleznete na Facebooku a na městských stránkách.

6x o látkových rouškách
• Z čeho mám roušku ušít? Jaký materiál je nejvhodnější?
Látkové roušky je vhodné ušít ideálně z bavlny, hustě tkané, např. sypkovina,
z potahu na polštáře atd.

• Jak dlouho mohu nosit látkovou roušku?

Uvádíme 70., 75., 80., 85. výročí narození - od 90ti již
každý rok.
Životní výročí v době od
15.4.2020 do 15.6.2020 slaví:
Jaroslava ZEZULKOVÁ,
Kostnická 243, Husinec
Bohuslav KRÁLÍČEK,
Kostnická 276, Husinec
Marie PEŠKOVÁ,
Kostnická 243, Husinec
Karel BRAŠNIČKA,
Kostnická 278, Husinec
Marie LEDREROVÁ,
Jeronýmova 54, Husinec
František NĚMEČEK,
Žižkova 153, Husinec
Anna TOUŠKOVÁ,
Husova 240, Husinec
Zdeňka FEKETOVÁ,
Výrov 22, Husinec
Anna TOMANOVÁ,
Husova 238, Husinec
Václav VRHEL,
Kostnická 247, Husinec
Oslavencům srdečně blahopřejeme!

REDAKCE

Milí spoluobčané, přátelé! Prosíme Vás, posílejte nám své
postřehy, nápady, ale i příspěvky na témata, která vás zajímají či trápí. Emailová adresa je:
zpravodaj@husinec.cz.
Zpravodaj by měl být vaším věstníkem. Od vás pro vás. Pište i o
tom, co vás ze zpravodaji zaujalo, s čím nesouhlasíte, i kritika
může být přínosná a motivující.
Myslíme na vás všechny v těchto
těžkých dnech a přejeme hodně
zdraví a sil.
Vaše redakce

INFO Z OBCE
MÍSTNÍ POPLATKY
NA ROK 2020

Poplatky za odpady, psy a pronájmy pozemků je možné uhradit bezhotovostně na běžný účet
KB 2621281/0100, v.s. – číslo
popisné.
Úhrada poplatků v hotovosti na matrice MěÚ Husinec jen
v pondělí a ve středu od 8.00 –
17.00 dle aktuálního nařízení
vlády. Splatnost poplatku je dle
příslušné
vyhlášky
do
30.04.2020.
Poplatek za odpady na fyzickou
osobu je ve výši 650,- Kč/rok.
Změna nastala pro poplatníky,
kteří v daném roce dovrší 80 let
a více – poplatek za odpady je ve
výši 350,- Kč/rok.
Změna také nastala v poplatcích za psy: 150,- Kč za prvního
psa, 250,- Kč za každého dalšího
psa. Poplatek za psa chovaného
v domě se dvěma a více byty je
ve výši: 200,- Kč za prvního psa,
300,- Kč za každého dalšího psa.
Poplatek za psa, jehož vlastníkem je poživatel invalidního, starobního a sirotčího důchodu je
ve výši: 100,- Kč za prvního psa,
200,- Kč za každého dalšího psa.

Oznámení:

Tradiční
setkání
zaměstnanců
Lišovského
nábytku Husinec se dne 18. 4.
2020 z důvodu koronavirové
pandemie neuskuteční.

SPORTOVNÍ
ZPRÁVY

Současná situace zasáhla komplexně i oblast sportu na všech
úrovních. Ne jinak je tomu
i v našem městě.
Okresní fotbalové soutěže měly
mít úřední začátek 14. března
a krajská soutěž 1. B třídy, kde letošní rok reprezentují naši dospělí
fotbalisté místního Slavoje,
o týden později. Všichni bedlivě
čekáme na zasedání Výkonného výboru FAČR, který má definitivně rozhodnout, jaký bude
další postup v letošních rozehraných soutěžích na všech úrovních.
Družstvo našich nohejbalistů
se po loňském úvodním ročníku
v okresní soutěži jih, kde spolu hrají celky ze strakonického
a prachatického okresu, se opět
přihlásili do soutěže a věřím,
že opět budou hrát vyrovnané
zápasy s celky daleko zkušenějšími ze Strakonicka.
Všichni sportovci ale mají
nyní
nucené
„prázdniny“,
protože jsou zavřená jak
vnitřní, tak i venkovní sportoviště. Snad tato omezení nebudou
trvat dlouho. V tomto období
v domácím prostředí můžeme zatím zapracovat hlavně na
naší psychické stránce, doléčit
některá zranění a doufám,
že o to více se budeme na sport
zase těšit.
Václav Heinzl – předseda TJ

Roušku noste, dokud nezvlhne, cca 1-2 hodiny. Pak se její účinnost snižuje.
Mějte proto u sebe více roušek.

• Co s použitou látkovou rouškou?

Roušku sundejte z obličeje bez kontaktu s přední zevní plochou a vložte do
igelitového sáčku. Sáček uzavřete. Potom si umyjte nebo vydezinfikujte ruce.

• Lze látkové roušky nosit opakovaně?

Ano, látkové roušky lze po vyprání a vyžehlení použít opakovaně. Látkovou
roušku vyvařte ideálně na 90 stupňů Celsia po dobu cca 5 minut. Po usušení ji
ještě vyžehlete z obou stran.

• Jak mám roušku nosit?

Rouška by vám měla zakrývat nos a ústa a měla by pevně přiléhat k obličeji. Při
nošení roušky nesahejte na její zevní plochu a nesahejte si na obličej, zejména
oči, nos a ústa.

• Kdy mám roušku nosit?

Vždy, když jdete ven, na nákup, na procházku, se psem...

Jak nakládat s odpadem v době
koronavirové pandemie
s Domácnosti s nenakaženými

osobami bez nařízených
karanténních opatření:

• Nakládejte s komunálním odpadem jako obvykle.
• Třiďte jako obvykle do barevných kontejnerů (pytlů).
• Směsný komunální odpad odkládejte do černých
kontejnerů (na místa k tomu určená).
• Jednorázové ochranné pomůcky (roušky/respirátory/rukavice) můžete po použití odkládat do směsného komunálního odpadu. Vždy je ale předtím vložte
do plastového obalu a následně ještě do dalšího
plastového obalu, který pevně zavážete.
• Nikdy nedávejte zavázané pytle mimo černé kontejnery. Chráníte tak zdraví „popelářů“.
• Před a po manipulaci s odpady si pokaždé umyjte
pečlivě ruce mýdlem a teplou vodou nebo použijte
dezinfekční gel.
• Buďte ohleduplní.

s Domácnosti s minimálně jeDnou

s Domácnosti s potvrzenou nákazou

• Odpady netřiďte.
• Veškerý odpad (včetně roušek, respirátorů, rukavic
a kapesníků) od osob v karanténě, u kterých není
prokázáno onemocnění COVID-19, ukládejte do
plastového pytle na odpady.
• Plastové pytle by měly mít minimální tloušťku
0,2 mm. Po naplnění (nejpozději však do 24 hodin)
pytel pevně zavažte a na povrchu ošetřete dezinfekčním prostředkem.
• Jsou-li použity pytle z tenčího materiálu, je nutné
takové obaly zdvojit. Plastový pytel proto vložte
ještě do druhého pytle a zavažte.
• Povrch vnějšího pytle ošetřete dezinfekčním prostředkem a zavázaný pytel až pak dejte do černého
kontejneru na směsný komunální odpad.
• Nikdy nenechávejte odpad mimo sběrnou nádobu.
Chráníte tak zdraví „popelářů”.
• Před a po manipulaci s odpadky si pokaždé pečlivě
umyjte ruce mýdlem a teplou vodou nebo použijte
dezinfekční gel.
• Buďte ohleduplní.

• Odpady netřiďte.
• Veškerý odpad (včetně roušek, respirátorů, rukavic a kapesníků) od osob s prokázaným onemocněním
COVID-19 ukládejte do plastového pytle na odpady.
• Plastové pytle by měly mít minimální tloušťku 0,2 mm. Po
naplnění (nejpozději však do 24 hodin) pytel pevně zavažte
a na povrchu ošetřete dezinfekčním prostředkem.
• Jsou-li použity pytle z tenčího materiálu, je třeba takové
obaly zdvojit. Plastový pytel proto vložte ještě do druhého
pytle a zavažte.
• Povrch vnějšího pytle ošetřete dezinfekčním prostředkem
a zavázaný pytel až pak dejte do černého kontejneru na
směsný komunální odpad.
• Nikdy nenechávejte odpad mimo sběrnou nádobu. Chráníte tak zdraví „popelářů“.
• Buďte ohleduplní.
• Před a po manipulaci s odpadky si pokaždé pečlivě umyjte
ruce mýdlem a teplou vodou nebo použijte dezinfekční gel.
• Ukládání odpadu do sběrné nádoby, svoz odpadu
a jeho konečné odstranění by však mělo vycházet z lokálních možností bezpečného odstraňování směsného
komunálního odpadu a minimalizace rizika pro pracovníky, kteří nakládají s odpady, ale i rizika pro ostatní
občany.

osobou v povinné nařízené
karanténě:

s

Důležité upozornění:
Pokud jste vytřídili nepotřebný materiál určený na sběrný dvůr, s jeho odnosem či
odvozem vyčkejte až do ukončení nouzového stavu a zákazu volného pohybu osob!

nemocí coviD-19:

obce v karanténě:

• V územích nebo obcích, kde byla v důsledku výskytu onemocnění
COVID-19 vyhlášena karanténa, je nutné přijmout opatření na základě
zhodnocení rizik pro pracovníky svozových firem i obyvatel.
• Specifická opatření pro tyto případy by měl stanovit místně příslušný
úřad po konzultaci s orgánem ochrany veřejného zdraví (OOVZ)
a svozovými firmami.

SLOVO PANÍ ŘEDITELKY

ZE ZÁKLADKY

ŠKOLSKÁ RADA

Dle Vašich ohlasů komiks zaulal hlavně Vaše děti, které si tím pádem Zpravodaj schovávají, aby
měly všechna čísla... Pokračování příště. DJŽ
Bohužel vyšší moc (koronavirus) telství a schopnost se při
TANECNÍ KURZY zatím zhatil všechny plánova- tancování
nejen
něčemu
OHLÉDNUTÍ
ale
i
pobané akce, tedy i naši "Tančírnu". naučit,
Jsme
přesvědčeni,
S velkým úspěchem se setkala Doufáme ale, že na podzim dojde vit.
všechno
zlé
pomine
akce SPOZ a Města Husinec - k dalšímu pokračování taneč- že
"Taneční kurzy pro všechny vě- ních a všichni se opět ve zdraví a nás čekají další nové a veselé
kové kategorie". 25 tanečních sejdeme. Toto ohlédnutí působí zážitky. Všichni se opatrujte a
párů absolvovalo 8 kurzů pod v současné době jako krásná budeme se těšit na shledanou!
Lenka Grunská
vedením tanečních mistrů man- vzpomínka na pospolitost, přá- 		
želů Zachových. Všichni určitě
potvrdí, že si užili pěkné i perné
chvíle na parketě (byla propocena nejedna košile) a výsledky obdivovali již účastníci plesu
města dne 7. 3. Pořadatelství se
ujali manželé Lenka a Petr Grunští, kteří se postarali o všechny organizační věci za podpory
města. Při posledním (rozlučkovém) kurzu vyvstala otázka, zda
znovu pokračovat v dalších lekcích. Všichni dosavadní účastníci
projevili souhlas a navíc se ještě
domluvili na uspořádání "Tančírny", která měla proběhnout 14.
března a byla by přístupná všem.

Bohužel i termín konání jarního
zasedání Školské rady ZŠ Husinec bude teprve stanoven, až
pominou opatření, která byla
stanovena v důsledku šíření koronaviru. Jejím hlavním bodem
jednání bude mimo jiné schválení Výroční zprávy o hospodaření místní Základní školy za rok
2019. Členy ŠR bude jistě zajímat i systém „vzdálené“ výuky
pro žáky v tomto období na obou
stupních a k dispozici budou již
možná počty od září nově přijatých do MŠ a budoucích prvňáčků. V případě jakýchkoli dotazů
a příspěvků veřejnosti k jednání
ŠR mají možnost občané kontaktovat jakéhokoli člena Školské
rady zástupců rodičů, školy či
zřizovatele.
Václav Heinzl, předseda ŠR

V souvislosti s mimořádnými
opatřeními a rozhodnutím vlády o vyhlášení nouzového stavu
došlo k uzavření základní školy a
dne 17.3.2020 byla po dohodě se
zřizovatelem uzavřena i mateřská škola a školní jídelna.
Z výše uvedených důvodů a na
základě doporučení MŠMT probíhá na naší základní škole tzv.
distanční vzdělávání. Toto vzdělávání je založeno především na
samostudiu za pomoci metodické podpory s využitím multimédií. Přechod na on-line výuku,
obzvláště musí-li se uskutečnit
ve velmi krátkém čase, je věc
komplikovaná pro pedagogy,
žáky i jejich rodiče.
Po přerušení výuky v základních školách od dne 11. 3. 2020
asi málokdo z nás tušil, že školy
zůstanou tak dlouho uzavřené.
Předpokládali jsme, že situace
potrvá dva (tři) týdny. Pedagogové proto umístili na web, Bakaláře úkoly do konce března
s tím, že po otevření škol bude
výuka s minimálním zpožděním
pokračovat. Vývoj situace ukázal,
že bude potřeba přehodnotit přístup ke vzdělávání našich žáků.
V přístupu k výuce přes internet jsme se rozhodli využít služeb Google Classroom (Google
Učebna). Jedná se komplexní ře-

šení pro vzdálenou výuku. Všichni žáci a učitelé dostali školní
e-mail (účet), přes který se online připojí a v „Učebně“ najdou
zadání, pokyny, hodnocení pro
daný předmět. Součástí je i možnost komunikovat, jak emailem,
tak i službou Meet, která je pro
konferenční video-hovory. Jak se
do „Učebny“ přihlásit je již zveřejněno na webu školy.
Jsme si vědomi, že současná situace je pro všechny nová. Žáci
mají různá technologická vybavení i možnosti, např. přístup
k internetu, tiskárnu…, mnozí z
rodičů chodí do práce. Nechceme
po rodičích, aby suplovali školu.
Doporučujeme však zajímat se o
domácí přípravu svých dětí, kontrolovat je, nastavit si pravidla a
snažit se je důsledně dodržovat.
Jedná se o mimořádnou situaci a nelze najít řešení, které by
vyhovovalo úplně všem. Nikdo
v současné době neví, kdy budou opatření směrem ke školám
odvolána. Děkuji pedagogům,
kteří připravují pro žáky učební materiály a výuku, děkuji rodičům, kterým přibylo mnoho
dalších povinností a starostí se
vzděláváním svých dětí. Přeji všem pevné zdraví, buďme
k sobě v této mimořádné, ale dočasné situaci shovívaví a trpěliví.
Mgr. Eva Zemanová, ředitelka

Beseda s Michaelou Fišarovou
Ve čtvrtek 5. 3. 2020 proběhla
v naší základní škole beseda se
spisovatelkou M. Fišarovou a moderátorem a hercem M. Reilem.

Akce, která byla zajištěna
v rámci projektu ve spolupráci s MAS Šumavsko, se zúčastnili žáci 3.—7.třídy. A jak
se beseda líbila našim páťákům?
Paní spisovatelka za námi přijela z Prahy. Povídání bylo velice
zajímavé. Za svou první knihu,
která se jmenovala Nikolina cesta, byla oceněna Zlatou stuhou
v kategorii nejlepší kniha pro
mládež. Nikolina cesta je o dívce Nikole, která chodí do 9. třídy.
Její maminka se rozvedla a našla
si nového přítele Zdeňka. Je to alkoholik, který maminku bije, ale
ona mu vždy odpustí. Nikola má
ještě malého bratra Martina, který chodí do školky. Spisovatelka s sebou přivezla herce, jehož

jméno si již nepamatuji, ale úžasně zdramatizoval první kapitolu
této knihy. Další knížky, které
nám ukázala, se jmenují - Jana:
Povodeň, Pavel: kapela, V bříšku, Až půjdeš do školy, Kamínek
a další. Také nám vyprávěla
o vzniku knihy v tiskárně. Bylo to
hodně příjemné dopoledne.
		
Žáci 5. třídy

TIP NA KNIHU

Až bude možné zajít do knihovny nebo knihkupectví, pak jistě
přijde vhod knižní tip. Knihy lze
v elektronické formě stáhnout
přes internet, buď zadarmo,
nebo je koupit. Fungují i e-shopy nakladatelů a distributorů.
Brněnské nakladatelství Host
v edici Česká knižnice vydalo dva
stěžejní romány dnes již skoro
opomíjeného spisovatele Egona
Hostovského. Zatímco Dům bez
pána patří do prvního autorova
období, tedy třicátých let dvacátého století, kdy byl jednou
z velkých nadějí národní prózy, pak Půlnoční pacient patří
vedle románu Nezvěstný k nejúspěšnějším Hostovského dílům
v zahraničí, myslíme tím na Západě a hlavně v USA. Nezvěstný
pojednává o šílenství únorových
dní roku 1948 v Praze, zatímco
Půlnoční pacient se odehrává
v Americe během studené války,
kdy si nemůžete být jistí, kdo je
špion, a pro koho kdo pracuje.
První českého vydání se kniha
dočkala v roce 1959 v New Yorku
v krajanském nakladatelství Universum Press. Text neprošel redakční úpravou, byl plný překlepů a chyb. V anglickém překladu
vyšla kniha o pět let dříve v USA,
Británii, Kanadě a Austrálii, vydali ji i ve Francii, Itálii a Japonsku. Hostovský psal až do konce
svého života svou mateřštinou,
třebaže značnou část života prožil v cizině, hlavně v Americe.
Druhého vydání se spisovatel

dočkal o deset let později, tedy
roku 1969, a to v Praze, vydání
bylo ovšem z velké části zabavené a sešrotované. Tato verze již
měla svou redakci. Zajímavé jsou
pro čtenáře ovšem rozdíly mezi
prvním, druhým a předposledním vydáním z vybraných Spisů,
které editovala autorova dcera
Olga. Už vzhledem k tomu, že se
nedochoval rukopis románu. Příběh psal Hostovský v americkém
exilu, odtržený od rodné hroudy
i rodného jazyka. Redaktorka
Štěpánka Pašková, která měla na
starosti vydání brněnské, se ujala nelehkého úkolu, a to, jak se
k textu postavit, které verze tolerovat, které odvrhnout. Zvolila
si jako výchozí ono první vydání
se všemi jazykovými zvláštnostmi, aby byl zachovaný Hostovského jazyk, který po redakčních úpravách mizel. Z pohledu
masového čtenáře toto může
působit problematicky, ale pokud si dovolíme blíže se s dílem
Egona Hostovského seznámit
a přečíst různá vydání jeho
románů, nezbyde, než paní Paškové poděkovat, protože jsme
hned blíž tomuto velikému českému romanopisci, na kterého
bychom neměli zapomenout.
				
DJŽ

PŘÍSPĚVKY OD VÁS - DĚKUJEME
Stromy kolem nás

TIP NA RECEPT

Slunce na talíři
Talíř s jarem můžeme ozdobit
květy podbělu, sedmikrásek,
hluchavky, pampelišek, jetele.
květy brutnáku, lichořeřišnice.
Všechny jmenované květy jsou
jedlé.
Fazole na kopřivách a pórku se
špaldovými těstovinami
pro 4 osoby
350 g těstovin – špaldová vřetena nebo semolinové
250 g bio červených fazolí
1 velká cibule
½ středního pórku
2 půl litrové sklenice plné kopřiv
(sbíráme vrcholky kopřiv před
květem)
1 lžíce tamari sojové omáčky
2 stroužky česneku
1 bobkový list
nerafinovaná sůl
Postup:
Fazole namočíme přes noc (nejlépe na 24 hodin) a druhý den
vaříme v dvojnásobném množ-

ství vody s bobkovým listem v tlakovém hrnci 45 minut. Těstoviny uvaříme ve vodě se solí dle návodu. Po uvaření slijeme
a rychle propláchneme studenou vodou (tím se nám následně
neslepí), uchováme v teple.
Zpěníme na oleji proužky cibule s plátky jednoho stroužku česneku
a kolečky pórku. Vmícháme pokrájené kopřivy, podlijeme troškou
vody, přidáme tamari sojovou omáčku, osolíme a dusíme 5 minut.
Přidáme uvařené fazole, 5 minut dusíme. Necháme odejít přebytečnou vodu párou a na závěr vmícháme prolisovaný stroužek česneku.
Fazole podáváme s těstovinami,
zelenými natěmi, co příroda právě dává, a kvašenou zeleninou.
V době focení u nás na louce
rostl podběl. Krásněrozsvítí talíř
a dobře chutná. Tamari sojovou
omáčku lze koupit v obchodech
se zdravou výživou. Oproti klasické
sójovce
neobsahuje
glutamáty a je vhodná i při bezlepkové dietě.
			
Biolenka

Stromy jsou našimi životními průvodci. Kdo jsme chodili
v Husinci do školy, máme možná ihned před očima špalír bříz,
který nás uspěchané ráno vítal a
odpoledne skýtal příjemný stín,
než jsme se vydali na loudavou
cestu domů. Jako děti jsme nedaly dopustit na rozeklanou vrbu
na sídlišti; hrad, pozorovatelnu
a prolézačku. Všichni občas potřebujeme uklidňující procházku třešňovkou k lipce a také
stín jehličnanů, javorů a kaštanů
v dolním a horním parku. V husineckých lesích roste na chudých
kamenitých půdách množství
borovic, a působí tak prosvětleně a mírně ve srovnání s temnými a chladnými smrkovými lesy
Prachatické hornatiny. Příjemný
les kolem nás se ale mění, nedaří
se mu. Na vycházkách si můžeme
všimnout množství nemocných a
uschlých stromů. Naše klima se
otepluje a vysušuje, stromy jsou
oslabené, a padají za obět’ kůrov-

ci. Přitom právě stromy potřebujeme jako klimatizaci naší krajiny. Čím více jich budeme kolem
sebe mít, tím více vody se udrží
v našem okolí a krajina se nebude přehřívat. Jednoduchá měření teploty doc. Jana Pokorného
ukazují, že vydlážděné či asfaltové plochy nebo posečené pole či
krátký trávník v létě mohou mít
přes 45°C, zatímco vstoupíme-li
pod strom, či do lesa, teplota
bude poloviční. Tento zázrak je
způsoben výparem vody, kterým
stromy ochlazují své okolí. Stromy výparem krajinu přes den
chladí a v noci ji ohřívají kondenzačním teplem, kdy se vypařená
vlhkost sráží v kapičkách rosy.
Kácením stromů člověk tedy nechtěně odvodňuje a ohřívá své
okolí, a to nejen na svém dvorečku a na zahradě, ale dokonce
v měřítku celého kontinentu.
Když ke klimatizačnímu výkonu stromů připočteme každou
spotřebovanou molekulu oxidu
uhličitého a každou molekulu

kyslíku stromy vyprodukovanou,
zůstaneme u každého stromu stát
v úžasu a s vděčností. To vše totiž dělají zadarmo, bez hluku,
za zpěvu ptáků. Vydávají blahodárnou vůni a těší naše oko.
Stromy nepotřebují objímat, ale
chránit. Pokud už musíme z nějakých důvodů kácet, pak sázejme
o to více! Město Husinec si v péči
o lesy dalo za prioritu zachovat
a vysazovat co nejvíce stromů
místo
maximalizace
zisku
z prodeje dřeva. Zaplať Pán Bůh
za každý strom, ať už obecní,
nebo na vlastní zahradě!
Dr. rer. nat. Petra Veselá,
geoložka a učitelka na SŠ
Výstřižek z novin, který byl uveřejněn v místním tisku z roku 1932
nám zaslala paní
Kateřina
Žídková z Husince.

JAK TRÁVÍME KARANTÉNU la a divoká zvířata na německé
Ráno vstaneme v sedm hodin,
protože jsme tak zvyklí. Maminka nám udělá snídani jako vždy,
ale do školy jít nemůžeme. Pak se
začneme s maminkou učit, děláme úkoly, které nám paní učitelky zadávají na internet. Dorotka
se hodinu učí s její paní učitelkou na skypu. Může ji a ostatní
děti na počítači vidět, ale mluvit
může vždycky jenom jeden žák.
Davídek to má nejhorší, nemá
učení, protože ještě nechodí do
školy a my na něho nemáme čas.
Zadáváme mu úkoly, ale on radši vytahuje hry ze skříně a dělá
nepořádek. Joel dělá občas také
úkoly zadané ze školy přes počítač. Trvá nám to zhruba 3 hodiny. Pak se můžeme chvíli koukat
na UčíTelku a maminka mezitím
vyřizuje na počítači maily, vzkazy a otázky jejích žáků. Učení
pro ně chystá až večer, když my
jdem spát. Pak máme hrozný
hlad a maminka dělá oběd. Po
obědě se pokaždý koukáme na
dva filmy o přírodě Anna, Pau-

televizi. Je jich tam spousta na
výběr. Nebo na Jakuba Wágnera
o rybách. Pak se rychle oblíkeme
na ven a vyrážíme na zahradu.
Je škoda, že nejsou žádné naše
oblíbené kroužky, skaut a rybářský kroužek, Dorotka je smutná,
že nemá judo. Ještě že nám tatínek dodělal dům na stromě. Vyrobili jsme si stožár na vlajku a
hrajeme si různé tajné hry, které
tady nemůžeme prozradit. Skoro každý den rozděláváme oheň,
vaříme si ve staré konvici co
nám dal tatínek čaj nebo kakao
nebo v hrnci pytlíkovou polívku
a učíme Davídka zapalovat sirky
a přikládat. Střílíme z luku. Taky
se staráme o naše ovce. Nosíme
jim tvrdý chleba a vodu. Někdy
taky vyrábíme. Dorotka dělá
s maminkou dřevěnou stáj pro
svoje koníky. Joel vyřezává totem
a plete sítˇ. Doma hodně čte Ransomovky, Rychlé šípy a Asterixe.
To je na tom dobrý, že si můžeme
odpolende dělat, co jak chceme.
Ale taky máme domácí práce co

visí na rozpisu a musíme někdy
cvičit na kytaru a flétnu. Za cvičení si vybereme samolepku a
nalepíme na skříň. Maminka nás
učí vařit různá jídla a pečeme
chleba. Někdy se taky hodně pohádáme a někdy řádíme z legrace. Dorotka by raději chodila do
školy, Joel neví, co je lepší. Je sice
dobrý, že si může rozhodnout,
co se bude učit dříve, ale blbý, že
se doma nemůže na učení soustředit. A nejblbější je, že nemůžeme jet k babičce a dědovi, chodit za kamarády ani na skautské
výpravy.
Těšíme se, až to skončí.
Joel a Dorotka z Husince

